Hotărâre nr. 14 din 19.07.2018
În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea educației naționale
nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017,
Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU –
18/14.06.2017, a doamnei Mîrza Ionelia Veronica, în ședința din data de 19.07.2018, cu un număr
de 9 voturi “pentru” si nr. de 0 voturi împotrivă.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
1.Din adresa nr. 93/16 mai 2018, primită de la Cabinetul Rectorului Şcolii Naţionale de Studii
Politice şi Administrative, rezultă că sesizarea doamnei Mîrza Ionelia Veronica a fost analizată de
către Comisia de Etică a universităţii, iar faptele menţionate săvârșite de cadrul didactic, au fost
sancţionate prin Hotărârea nr.1 din 22 mai 2015. În data de 04.06.2015, persoana sancţionată a
depus o contestaţie la Hotărârea nr.1/22.05.2015 a Comisiei de Etică, contestaţie analizată de
Comisia de Contestaţii (numită prin Hotărârea nr.69/2015 a Senatului), care a menţinut pedeapsa
propusă pentru cadrul didactic. Sancţiunea aplicată a rămas definitivă prin faptul că nu a fost
contestată de niciuna dintre părţi.
2. Potrivit aceleiaşi adrese nr.93/16 mai 2018, doamna Mîrza Ionelia Veronica a transmis adresa
din 08.05.2015 în perioada în care Comisia de Etică a universităţii analiza cazul petentei.
Faţă de cele de mai sus, respingem sesizarea primită, deoarece aceasta nu mai are obiect, întrucât, la
data înregistrării ei la UEFISCDI (14.06.2017), sesizarea era deja soluţionată de către Comisia de
Etică a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Adresa către CEMU şi DGIS transmise prin email în 08.05.2015 şi înregistrate la UEFISCDI
cu nr.18 din 14.06.2017
2. Punctul de vedere al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, înregistrat la CEMU
cu nr. 93/16.05.2018.
Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, 010013, Bucureşti
Tel: +40 21 307 19 18, Fax: +40 21 307 19 19 E-mail: cemu@uefiscdi.ro

